Liga Nacional de Pitch & Putt
2021
Termos de Competição
1-

REGIÕES / CONSTITUIÇÃO DAS ZONAS
Zona A

Zona B

Braga

Quinta das Lágrimas

CityGolf

Cantanhede

Quinta do Fojo

Viseu

Paredes

Villa Batalha

Quinta da Barca

Zona D

Zona C

Amendoeira

Paço do Lumiar
Aldeia dos Capuchos
Jamor
Nota:
-Cada zona deverá ter um mínimo de 3 torneios.
-Poderão ser constituídas novas zonas a qualquer momento.
2- INSCRIÇÕES
Deverão ser remetidas através do formulário on-line no site da Federação Portuguesa de Golfe, até às 17 horas da quinta-feira que o antecede.
Para efeitos de aceitação do jogador no Torneio, será considerado o Handicap P&P que conste do servidor da FPG no dia e hora de encerramento
das inscrições.
3- LIMITE DE INSCRIÇÕES
O número limite de jogadores em cada Torneio será determinado em função da capacidade do campo e das horas de luz.
Se o número de inscritos exceder o limite de inscrições, proceder-se-á à exclusão dos Handicaps P&P mais altos.
O Clube anfitrião do Torneio terá direito a 25% dos lugares disponíveis.
É exigido o mínimo de 10 jogadores presentes no Tee de saída para realização do Torneio.
4- MODALIDADE
18 buracos ou 36 buracos, em Jogo por Pancadas, por decisão do clube organizador.
5- VALOR DA INSCRIÇÃO
Até aos 18 anos (inclusive) – €5,00
Mais de 18 anos – €10,00
6- CADDIES
Não são permitidos caddies.
7PRÉMIOS
1º e 2º classificados “Gross”
1º classificado “Net”
Os prémios não são acumuláveis, prevalecendo o prémio “Gross
8- EMPATES
O desempate para a classificação “Gross” de cada torneio é feito sucessivamente pelos melhores últimos 18, 9, 6, 3 e melhor último
buraco. Persistindo o empate, é decidido a favor do handicap mais alto e por fim por sorteio. O desempate para a classificação “Net” de cada
torneio é decidido a favor do handicap mais baixo. Persistindo o empate sucessivamente pelos melhores últimos 18, 9, 6, 3 buracos e melhor
último buraco. E por fim por sorteio.
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9- RANKING LIGA NACIONAL P&P (Zona)
Para efeitos do Ranking contarão os três melhores resultados gross obtidos na respectiva zona, conforme a seguinte tabela:
TABELA DE PONTOS DO RANKING
1º Classificado

200 Pontos

2º Classificado

150 Pontos

3º Classificado

110 Pontos

4º Classificado

90 Pontos

5º Classificado

70 Pontos

6º Classificado

60 Pontos

7º Classificado

50 Pontos

8º Classificado

40 Pontos

9º Classificado

30 Pontos

10º Classificado

20 Pontos

11º ao 15º Classificado

10 Pontos

16º ao 20º Classificado

5 Pontos

Restantes

0

10- PARTICIPAÇÃO NA TAÇA DA F.P.G. P&P
Para efeitos de participação na Taça da FPG de Pitch & Putt serão considerados os resultados dos rankings de
cada uma das zonas. É permitida a participação dos jogadores em mais que uma Zona, sendo que para efeitos de participação na
Taça só será considerada a zona previamente informada pelo jogador à FPG, por escrito. Caso não tenha sido prestada informação, o jogador
será considerado na zona da sede do clube que gere o seu handicap de P&P. Só poderão participar na Taça da FPG de P&P, os jogadores que
tenham participado num mínimo de 3 torneios da respetiva zona.
No final da Liga Nacional P&P, os 15 primeiros classificados e empatados da classificação gross, de cada zona, serão apurados para a
disputa da Taça da FPG P&P.
11- REGRAS
Aprovadas pelo R&A Rules Limited, e as Regras Locais estabelecidas pela Comissão Técnica.
12- COMISSÃO TÉCNICA
Será designada pelo clube organizador do Torneio.
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